Bedsteforældrenes Klimaaktion

Nyhedsbrev marts 2018
Henvendelse til dåbsfamilier

Bedsteforældre i København arbejder i øjeblikket på et lille brev til dåbsfamilier. De stiler
Side 2
mod, at det er klart ved næste drop-in-dåb i Vesterbro Sogn den 14. april.

Kære bedsteforældre,
hvor gamle er jeres børnebørn i 2030?
Debatindlæg i JP Aarhus den 5. marts 2018

Flot, og meget opmuntrende, at flere og flere henviser til børnebørnenes fremtid, sådan
som Greenpeace gør i deres nye kampagne: Bæredygtigt landbrug.

Kalender

Her i foråret handler det først og fremmest om at gøre ”Bedsteforældrenes klimaaktion”
mere synlig, mere bredt, og om at få flere med i den gode sag. Tjek, om der er noget, du vil
Side 3
med til!

Klimaambassadører for ældre

I Aarhus har en arbejdsgruppe kontaktet den grønne tænketank CONCITO for at spørge, om
de vil være med til at udvikle et tilbud om klimaambassadører for ældre. Gruppen mødes
med den ansvarlige for CONCITOs klimaambassade midt i marts.
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Side 5

Henvendelse til dåbsfamilier
Bedsteforældre i København arbejder i øjeblikket, sammen med en præst, på et lille brev til
dåbs-familier. De stiler mod, at det er klart ved næste drop-in-dåb i Vesterbro Sogn den 14.
april.

Verden er spændende, når man er ny.
Kan vi andet end at være fulde af gode ønsker og håb omkring sådan en lille stump? Det håb
bakker Bedsteforældrenes Klimaaktion op om ved at minde familiemedlemmerne om det
vigtigste, de kan gøre for at sikre barnets fremtid: At være med til at standse de menneskeskabte klimaforandringer.
Det er for stort og for uhåndterligt, og der er alt for langt til politikerne! Sådan tænker vi
ofte om klimaforandringerne. Men når vi er samlet omkring dåbsbarnet, som er så afhængig
af os og vore gode viljer, bliver modløsheden til åbenhed for at tænke nyt. Der er meget, vi
ikke har indflydelse på, men dét med klimaet betyder alt for, hvordan hendes liv bliver. Og
det har vi faktisk indflydelse på – stor indflydelse! Både i hverdagens mange klimavalg og
når vi sætter vores kryds på stemmesedlen.
Folkekirken har meget fokus på dåb i øjeblikket, fordi det vigende medlemstal skyldes, at
færre og færre børn døbes, mens gamle folkekirkemedlemmer falder fra. Vi håber, at det
fokus vil betyde, at præster og menigheder – især i Grøn Kirke, som vi har gode kontakter til
– vil hjælpe med at udbrede henvendelsen til dåbsfamilier over hele landet.
Men bør vi overhovedet føde børn i vores del af verden?
Familien, der bærer et barn til dåb, er ikke et sekund i tvivl. De hilser det velkommen af hele
deres hjerte. Det gør vi også i Bedsteforældrenes Klimaaktion med dette initiativ, som er et
klart JA til børn, også i vores udviklede lande. Og JA til, at vi så til gengæld forandrer adfærd
og livsstil, så mennesker i mindre privilegerede egne af verden også kan få gode liv ...
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Kalender
Lørdag 24. marts kl. 11-14
Bedsteforældrenes Klimaaktion i Den grønne ambassade i Aarhus Sankt Clemens Torv 3. Besøg os gerne!
Torsdag 5. april kl. 13-16
Den grønne ambassade. Kig ind og få en snak om børnebørn og klima
April
Pensionskassegeneralforsamlinger i Aarhus, København og Kolding
Ansvarlig Fremtid foreslår frasalg af fossile Investeringer. Bedsteforældrenes Klimaaktion er på pletten.
Kontakt tovholder Annegrethe Jørgensen, hvis du vil med, tlf.: 3013 9691, mail: ag@jorgensen.es
Lørdag 14. april
Drop-in-dåb i Sct. Matthæus Kirke, Vesterbro Sogn.
Uddeling af henvendelse til dåbsfamilier. Kontakt tovholder Bente Braarud, hvis du vil med, tlf.: 2463 1484,
mail: bentebraarud@gmail.com
Lørdag 21. april kl. 11-14
Den grønne ambassade. Besøg os gerne!
Sidst i april
Møde i Bedsteforældrenes Klimaaktion
Kontakt tovholder Annegrethe Jørgensen, hvis du vil med
Torsdag 3. maj kl. 13-16
Den grønne ambassade. Kig ind og få en snak om børnebørn og klima
Lørdag 19. maj kl. 11-14
Den grønne ambassade. Besøg os gerne!
21.-27. april
Clean Energy Ministerial-møde og Nordic Clean Energy Week i København
350 Klimabevægelsen i Danmark planlægger event (sikkert tirsdag)
Skal Bedsteforældrenes klimaaktion være med?
Torsdag den 7. juni kl. 13-16
Den grønne ambassade. Kig ind og få en snak om børnebørn og klima
14.-17. juni
Folkemøde på Bornholm
Vi har en bedstemor på pletten til at dele foldere ud – kan nogle hjælpe?
Kontakt tovholder Bente Braarud, tlf.: 2463 1484, mail: bentebraarud@gmail.com
Lørdag den 16. juni kl. 11-14
Den grønne ambassade. Besøg os gerne!
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Klimaambassadører for ældre
I Aarhus har en arbejdsgruppe kontaktet den grønne tænketank CONCITO for at spørge, om
de vil være med til at udvikle et tilbud om klimaambassadører for ældre. Svaret var meget
imødekommende, og gruppen mødes med den ansvarlige for CONCITOs klimaambassade
midt i marts.
I Bedsteforældrenes Klimaaktion går vi efter at få
- konkrete redskaber til at hjælpe ældre med at udregne deres personlige klimaregnskab.
- hjælpemidler til at gennemskue de meget komplekse klima-og miljøspørgsmål, man ryger ud i fx i forbindelse med bilkøb.
- et konkret projekt, som vi kan invitere deltagere til fx fra netværket i 350 Klimabevægelsen og Vedvarende Energi.
Ældre på vores alder har ofte et stort forbrug og dermed et stort CO2-aftryk:

(Sustainable 2.0 → Klima og bæredygtighed → Forbrug → 5.2).
Det kan godt se ud som vaskeægte ”greenwashing”, når bedstemor til hverdag affaldssorterer og sparer på vandet for så at rejse til New York eller New Zealand i ferien. Men det behøver det ikke være! I nogle tilfælde er det fordi familien er flyttet om på den anden side af
jorden, så hun er nødt til at rejse langt for at se børnebørnene. Og der, hvor hun har valgmuligheder, er det utroligt svært at gennemskue, hvad hun reelt kan gøre – hvor hun skal sætte
ind, både for sit eget CO2-af-tryk og for at det gør en forskel i den store sammenhæng.
Mange bedsteforældre og modne mennesker er motiverede for at gøre det bedre. Ja, vi er
meget motiverede, fordi vi er bekymrede for vore efterkommeres fremtid på en klode ramt
af menneskeskabte klimaforandringer. Vi har brug for en bedre forbindelse mellem den
overordnede klimaviden og vores hverdag.
Der er plads til flere i arbejdsgruppen, så du er velkommen til at være med. Vi holder møder,
hvor det er mest tilgængeligt i forhold til, hvor vi bor, og eventuelt på Skype.
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Ny udgave af folderen Vi har verden til låns
Det er svært at tale med andre om dét med klima uden at komme til at skræmme eller moralisere. Folderen gør det meget nemmere, for den tager afsæt i det helt selvfølgelige. Ja, vi
interesserer os for klima, for det handler jo om fremtiden for vores børn og børnebørn, der
skal overtage verden efter os.
Derfra drejer samtalen naturligt ind på dét, vi allerede går og gør for klimaets skyld, og dét,
vi gerne ville gøre mere og bedre ...
Vi har folderen med alle steder, hvor vi snakker med folk om klima og klimaforandringer –
interesserede i den modne alder, familier med børn og unge mennesker. Den kan lægges
på biblioteket og alle mulige andre steder, hvor der kommer mange mennesker. Du kan give
den til én, du gerne vil snakke klima med – eller du kan tage den med til den næste familiefest

Hip hip hurra! Kunstnerfest på Skagen af Michael Anker

Tjek Vi har verden til låns og ring/skriv til tovholder Annegrethe Jørgensen, hvis vi skal sende
den til dig som fil eller trykt, tlf.: 3013 9691 eller mail: ag@jorgensen.es.

Nyhedsbrev marts 2018 side 5
Bedsteforældrenes Klimaaktion • Tovholder: Annegrethe Jørgensen • ag@jorgensen.es

